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DIRECTRIUS PER A LA PREPARACIÓ D'ASSAJOS Aquestes línies no volen ser, en absolut, una regla general sobre com s'han de preparar els assajos i editorials en tots els àmbits, però només serà l'orientació fonamental que s'espera en general quan es demana a un estudiant que faci un assaig - o escriptura - sobre el tema. En funció de l'assignatura,
els objectius, etc., els requisits específics per al litigi poden ser un o l'altre. L'assaig és bàsicament un exercici de reflexió en el qual es valoren quatre factors fonamentals: el grau de reflexió, creativitat i originalitat en l'enfocament, el grau de posicionament protegit i la qualitat de l'exposició. Si un bon assaig és un que mostra una bona reflexió, és original,
ben argumentat i ben escrit, un mal assaig és un que mostra una manca de reflexió sobre el tema - tendeix a ser superficial - no és creatiu - en general repeteix el que tothom diu sobre el tema o es limita a dir el que es va dir a l'aula - mal argumentat - dóna algunes idees que defensen la seva posició - i està mal escrit. Escriure un assaig no és fàcil. Per fer-
ho has de tenir molt clar què significa i com significa. Per fer-ho breument encara més difícil: quan disparem palletes - cites, currículums, còpies, solucions, etc. - sovint ens adonem que no diem gairebé res. Així que cal pensar en la pregunta que proposem, ja sigui notícia, tema, capítol del llibre, etc. - s'ha de preguntar què es diu, com diuen, per què es diu,
etc . Com discutiré? - i finalment, l'estil de decisió - com puc dir això? quina estructura tindrà el meu text? quin idioma utilitzo?- . La majoria de les vegades que utilitzem per escriure un assaig que no hem d'escriure, però crec que la resposta a les preguntes anteriors és quan sabem el que volem dir i com dir que no és molt difícil escriure'l. Així, l'etapa
central en la preparació de l'assaig és desenvolupar l'esquema d'aquest assaig, l'esquema del contingut i la forma. Diguem que ens demanen que escrivim un assaig en dues persones sobre l'actitud de l'autor sobre el tema en una novel·la o un article polític que apareix a la premsa. Haem de seguir una sèrie de passos que en última instància ens haurien
de portar a dissenyar un esquema - de qualsevol tipus - que serà com la bastida del nostre assaig. 1. Lectura integral Hem de treballar el material que es proposa: hem de llegir, destacar, buscar idees importants, veure com reclama l'autor per descomptat que entenem tot el que hem llegit. 2. Enfocament crític Una vegada que entenem el que hem llegit, cal
analitzar-lo críticament. Això vol dir que pensarem si pensem que està ben argumentat, si estem convençuts de les raons, si pensem bé, com ho explica l'autor, etc. Finalment, haem de pensar en una cosa molt important: estic d'acord amb la posició de l'autor sobre aquest tema? La resposta a aquesta pregunta és crucial per a l'enfocament del nostre
assaig. Desenvolupar l'enfocament en si. Una vegada que hem decidit que estem d'acord, en desacord o parcialment d'acord amb l'enfocament que l'autor està assumint sobre aquest tema, hem de pensar molt bé per què la nostra posició, és a dir, anem a buscar arguments, raons que hem de defensar la nostra posició, i també pensarem exemples que
ens ajudaran a explicar-los. Una reunió d'informació sobre aquest tema és necessària aquí. De vegades ja podem tenir alguna informació sobre el tema o xatejar amb els companys ens proporcionarà, però altres han de ser buscats en llibres, a la biblioteca, a la premsa, etc. Les fases prèvies es pot dir que són mentals, però, atès que són fructifs, sol ser
important ajudar amb notes, dibuixos, diagrames, etc. una vegada complerts els objectius d'aquesta etapa, cal passar a l'especificació de l'assaig. 4. Preparació d'un assaig. a. Decidir un enfocament: a favor, al contrari, neutral en relació amb la posició defensada per l'autor. C. Decidir si ens hem centrat en alguna idea concreta presentada per l'autor, o, per
contra, ens dedicarem íntegrament al desenvolupament de cadascuna de les idees presentades. Si no es diu el contrari, no és un error centrar-se en algun aspecte particular del material que s'eleva i fins i tot pot ser una manera creativa i més interessant de revisar l'assaig. El que no hem d'oblidar és que, si bé podem centrar-nos en un aspecte concret,
sempre serà millor que almenys donem una breu actitud general a altres temes, de manera que no sembla que, simplement, trobem a faltar el que no entenem. D. Decidir com estructurarem l'assaig.: ens dedicarem a defensar i/o refusar les idees de l'autor un per un, confiarem en un llibre o pel·lícula que he llegit sobre el tema per criticar /defensar les
idees de l'autor, començarem amb les últimes notícies sobre el tema, etc. Aquí hi ha enormes i limitades només per resultats: qualsevol enfocament que quedi clar, serà meravellós i donarà un interessant reflex del material proposat. Simplement repetir les idees de l'autor seria erroni, copiar idees apunta a una classe o llibre de text i, sobretot, aquest tema.
E. Totes aquestes idees han de ser més o menys marcades en algun lloc. Hem de tenir un diagrama (pot ser molt breu) sobre el que anem a dir i en quin ordre abans de començar a escriure. F. Hem de decidir quin idioma s'utilitzarà i de quina persona escriurem. Poden dir: Podem veure en aquest text l'opinió de l'autor sobre la inflació o M'agradaria
emfatitzar l'opinió de l'autor d'això etc,, però no podem canviar el nostre punt de vista. El llenguatge tendeix a evitar el llenguatge parlat, i haem d'intentar utilitzar paraules tècniques corregides que demostrin que dominem el tema. En qualsevol cas, les frases o paraules sobre les quals no sabem el seu significat mai s'han d'escriure. g. Escrivim assajos.
Consell: si cal repetir i sobretot que la mandra no fa que l'explicació malament o ens faci simplificar el comentari. No diguem: Sóc l'amant del foli! Puc acabar-ho. Hem d'intentar centrar-nos en la mida de la prova que se'ls ofereix, i no ficar-nos en l'error de pensar que per omplir molt espai, serem valorats més: mai és així. L'assaig és un gènere literari dins
de la didàctica més comuna. El nom d'aquest gènere prové de la paraula francesa essai, traduïda aquí com un intent, temptació, aproximació o prova, utilitzat per primera vegada per l'escriptor Michel de Montai per definir els seus textos. Tot i que hi ha diferents definicions, l'ús de la paraula de Montaigne ens informa de la naturalesa lliure i universal de la
forma literària, que intenta entendre el tema des de la subjectivitat, de manera que s'apropa a reflexions filosòfiques. Hi ha molts subgèneres, depenent del tema tractat, i l'abast de la controvèrsia que s'ha d'aconseguir. L'assaig d'assaig d'història és un gènere relativament antic. El seu origen es pot remuntar des de temps més o menys llunyans. Només a
l'Edat Mitjana va arribar a una posició lateral. És probable que en el seu desenvolupament i fracàs el pensament arcaic va tenir una gran influència. José Ortega a Gasset la va definir com a Ciència sense proves clares. Alfonso Reyes, per la seva banda, va afirmar que els assajos són literatura en la seva inquietant funció, és a dir, com a esclau o subalterat
d'alguna cosa més alta. El crític Eduardo Gómez de Baquero, més conegut com Andrenio, va afirmar el 1917 que l'assaig està a la frontera de dos regnes: el didàctic i la poesia i fa excursions d'un a l'altre. Eugene D'Oss la va descriure com una posició del coneixement. El seu origen té lloc en el gènere epidici de l'antic art oratori grecoromà, i ja Menandro
el-Retor, al·ludint a ella sota el nom de conversa, va exposar algunes de les seves característiques en els seus discursos sobre el gènere. Tema lliure (lloança, vituperi, exhortació). Estil senzill, natural i amable. Subjectivitat (la conversa és personal i expressa estat d'ànim). Els elements es barregen (cites, refranys, anècdotes, records personals). No hi ha
cap ordre preestablert (és una diva), ajuda. Curt. Està dirigit a un públic ampli. L'assaig, a diferència del text informatiu, no té estructura específica ni està organitzat o desarticulat en seccions o lliçons, de manera que des del Renaixement s'ha considerat un gènere més obert que un tractat o suma medieval, i es considera diferent d'ella també per la seva
voluntat artística d'estil i subjectivitat, ja que no pretén informar, sinó convèncer o convèncer. Utilitza un mode discursiu i argumentatiu i un tipus de raonament suau que ha estat estudiat per Chaim Perelman i Lucy Ollbrechts-Tyteca en el seu Argument del Tractat. Ja són pràcticament una col·lecció d'assajos de Morali Plutarch, però el desenvolupament
modern i més important del gènere d'assajos va venir principalment d'Essais (1580) de l'escriptor renaixentista francès Michel de Montaigne, encara que els seus precedents recents haurien d'estar demandats en el gènere epidici de l'oratori clàssic. La introducció de l'estructura és un tema, és a dir, la realitat social, empírica, que encara no té una resposta
real. Això es pot fer a través d'una pregunta que té més d'una resposta. Una hipòtesi que es pot definir com una solució intermèdia (preliminar) a aquest problema. Per exemple: Quina és la veritat?, Què és el que és bo?, etc. És en aquesta part on se sol presentar (ja que es pot posar en la conclusió i, menys important, en el desenvolupament), la tesi de
l'assignatura. L'opinió de l'autor sobre un tema controvertit particular s'entén en la tesi. La introducció ha de ser escrita pel lector de pensament. En la Bíblia dels Comuns hi ha mitjans associats amb Assaig Arenas Cruz, M.a Elena, Hacia una theora general del ensayo. Dissenyat per del text ensayestiko. Cuenca: Edisiones de la Universitat de Castella-la
Manxa, 1997. Aullan de Haro, Pedro, Theora del Ensayo, Madrid,:Verbum, 1992. [Consulta: 19 agost 2015]. Pensament social llatinoamericà. Baton Rouge: Oficina de Premsa de la Universitat Estatal de Louisiana, 1972. Díaz, Oscar A. El ensayo hispanoamericano del Siglo 19: Discurso hegem'nico masculí. Madrid: Pliegos Editorial, 2001. Earle, Peter G. i
Robert G. Mead, J. Historia del ensayo hispano-americà. Ciutat de Mèxic: Edicines de Andrea, 1973. Gómez de Baquero, Eduardo, el ensayo y los ensayistas espa'oles contempor'neos, en su el renacimiento de la novela espa'ola en el siglo 19th, Madrid: Mundo Latino, 1924 Gómez-Martínez, José Luis. Theora del Ensayo. Salamanca: Universitat
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